
Edicto relativo á aprobación definitiva da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por 

prestación do servizo de transporte adaptado do Concello de Teo, así como o texto 

íntegro desta

O Pleno do Concello de Teo, en sesión celebrada o día 26 de setembro de 2007, 

aprobou inicialmente a Ordenanza Fiscal  Reguladora da Taxa pola prestación do 

servizo de transporte adaptado do Concello de Teo.

O  expediente  e  a  Ordenanza  estiveron  expostos  ó  público  mediante  anuncios 

inseridos no taboleiro de anuncios do Concello e no Boletín Oficial da Provincia nº 

235 do 10 de outubro do 2007, polo prazo de trinta días. 

Rematado  o  prazo  de  información  pública,  sen  que  se  producira  ningunha 

reclamación,  faise  pública  a  automática  aprobación  definitiva  da  devandita 

ordenanza, así como o texto íntegro da mesma, en cumprimento do disposto no 

artigo 17.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto 

Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

A súa publicación definitiva realizouse no  BOP Nº 283 do 10 de decembro de 

2007. 

ORDENANZA  FISCAL  REGULADORA  DA  TAXA  POR  PRESTACION  DO 

SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO DO CONCELLO DE TEO.

Artigo 1.-Natureza e Réxime Xurídico

De conformidade  có  previsto  na  Sección  III,  do  Capítulo  I  do  Título  I  do  Real 

Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, o Concello de Teo, estabrece a Taxa 

pola prestación do servizo de transporte adaptado para persoas con dependencia. 

O réxime xurídico  deste  ingreso de carácter tributario  será o estabrecido nesta 

Ordenanza Fiscal  asi  como ás previstas no citado Real Decreto e nas restantes 

normas  de  Dereito  Tributario  de  aplicación,  isto  é,  a  Lei  58/2003,  de  17  de 

decembro, Xeral Tributaria e Real Decreto 939/2005,de 29 de xullo, que aproba o 

Regulamento Xeral de Recadación e RD 520/2005, de 13 de maio.

Artigo 2.-Feito Impoñible

O  feito  impoñible  da  taxa  está  constituído  pola  prestación  do  servizo  de 

competencia local de transporte adaptado para persoas con depende0.ncia que se 

beneficien de xeito particular  do mesmo, de conformidade có previsto no artigo 

20.4n) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Artigo3.- Suxeito Pasivo

Son suxeitos pasivos desta taxa en concepto de contribuíntes as persoas físicas, 

xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de 

decembro, Xeral Tributaria que soliciten ou resulten beneficiadas ou afectadas polo 
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servizo de que trata esta Ordenanza Fiscal, tal e como se estabrece no artigo 23.1 

b) do RDL2/2004, de 5 de marzo.

Artigo 4.-Responsables

1.-Responderán  solidariamente  das  obrigas  tributarias  do  suxeito  pasivo,  as 

persoas  físicas  e  xurídicas  a  que  se  refiere  o  artigo  42  da  Lei  58/2003,  Xeral 

Tributaria.

2.-Serán responsables subsidiarios os administradores das sociedades, os síndicos, 

interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en 

xeral, nos supostos e có alcance que sinala o artigo 43 da Lei Xeral Tributaria.

Artigo 5.-Beneficios fiscais

Non se concederán mais beneficios fiscais que aqueles recoñecidos en virtude de lei 

ou tratado internacional.

Artigo 6.- Cota tributaria

Dando cumprimento ó disposto no artigo 24.1 e 24.2 do RDL 2/2004, o importe da 

taxa  estabrecese  tomando  como  referencia  o  valor  de  mercado  da  utilidade 

derivada da utilización do servizo, e non poderá exceder, no seu conxunto, do custo 

real  ou previsible do mesmo, tendo en conta ademais que se trata dun servizo 

cofinanciado pola aportación da Xunta de Galicia. A tal efecto, o citado importe ven 

determinado a través do correspondente estudo de custos que esixe o artigo 25 da 

norma antes citada.

A tarifia do servizo distingue entre:

·  o  custo  por  servizo  dentro  do  termo municipal,  que  equival  a  unha  hora  de 

servizo.

· O custo por servizo fóra do termo municipal, que equival a dúas horas de servizo.

Segundo o baremo económico que estabrece o Regulamento Municipal do Servizo 

de Transporte Adaptado para Persoas con Dependencia, a contía a aboar estará en 

función dos ingresos per cápita da unidade de convivencia:

TRANSPORTE ADAPTADO

BAREMO ECONÓMICO – ANEXO II

INGRESOS PER CÁPITA PORCENTAXE DE CO-PAGAMENTO

Ata o 100% do IPREM 0,00%

Máis do 100% e ata o 200% do IPREM 25,00%

Máis do 200% e ata o 300% do IPREM 50,00%

Máis do 300% e ata o 400% do IPREM 75,00%

Máis do 400% do IPREM 100,00%

IPREM: indicador público de rendas a efectos múltiples.

Co que o importe a pagar resultará ser:

INGRESOS PER 
CAPITA

% RESPECTO DO 
IPREM

COTA SERVIZO NO 
MUNICIPIO

COTA SERVIZO FORA 
MUNICIPIO

Ata 499,20€ Ata o 100% 0€ 0€

Máis de 499,20€ ata 
998,40€

Máis do 100% e ata o 
200%

5,90€ 11,80€
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Máis de 998,40€ ata 
1497,60€

Máis do 200% e ata o 
300%

11,80€ 23,60€

Máis de 1497,60€ ata 
1996,80€

Máis do 300% e ata o 
400%

17,70€ 35,40€

Máis de 1996,80€ Máis do 400% 23,60€ 47,20€

Artigo 7.-Devengo

A taxa devengarase no intre en que se inicie  a prestación do servizo de que e 

obxecto esta Ordenanza Fiscal (artigo 26.1 a ) RDL 2/2004).

Artigo 8.- Liquidación e pago

A liquidación  da  taxa,  tanto  por  prestación  de  servizo  illado  como continuado, 

efectuarase  entre  os  días  1  e  5  de  cada  mes  inclusive.  O  importe  resultante 

aboarase  nas  contas  correntes  abertas  a  nome  do  Concello  de  Teo  nas 

correspondentes entidade financieras.

Cando por causa imputable  ó obrigado ó pago o servizo non se preste, deberá 

igualmente pagar o importe da taxa.

A obriga de pago poderá suspenderse cando se trate dun servizo de prestación 

continuada  que  se  suspenda  temporalmente  e  a  persoa  afectada  o  comunique 

debidamente. 

En caso de baixa,  e previa solicitude por escrito,  se procederá á devolucion do 

importe correspondente ós trimestres que resten para completar o ano.

Disposicion derradeira

A presente Ordenanza Fiscal foi aprobada en sesión Plenaria de data 26.09.2007, 

entrando  en  vigor  ó  día  seguinte  ó  da  publicación  da  aprobación  definitiva  no 

Boletín Oficial da Provincia, en mantendo a súa vixencia indefinidamente en tanto 

non sexa modificada ou derogada expresamente.
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